
Razstava o Franu Ramovšu  
Termin: 20.  september–15. oktober 2022 
Kraj: avla Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, 
Ljubljana

Opis: V torek, 20. septembra 2022, smo v avli 
Filozofske fakultete odprli razstavo o Franu 
Ramovšu, ki so jo na Oddelku za slovenistiko 
Filozofske fakultete pripravili v okviru Ramov- 
ševega tedna ob 70. obletnici njegove smrti.  
Ob tej priložnosti so v knjižnici Oddelka za 
slovenistiko in slavistiko pripravili Ramovševo 
dopolnjeno bibliografijo. 
Vabljeni k ogledu razstave.

Predstavitev Interaktivne karte 
slovenskih narečij
Termin: oktober 2022–maj 2023 
Kraj: splet

Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka 
predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij 
(IKBN) z besedili o stari kmečki hiši. 
Vabljeni k ogledu na povezavi. 

Seminar iz branja rgvedske 
staroindijske himnike
Termin: oktober 2022–januar 2023,  
sreda ob 16.20 
Kraj: predavalnica 012 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana

Opis: Na Katedri za indoevropsko primerjalno 
jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno 
jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v 
predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem 
semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske 
himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov 
FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku 
torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih 
himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in 
etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje 
seminarja predhodno sporočite na e-naslov pre-
davatelja doc. dr. Luka Repanška. 

Vpis v brezplačne tečaje 
sodobnih jezikov za študente  
in študentke UL
Termin: oktober 2022 
Kraj: splet

Opis: Karierni centri Univerze v Ljubljani v 
sodelovanju s Centrom za izobraževanje FF  
v novembru in decembru prirejajo brezplačne 
30-urne tečaje začetne španščine ter osvežitvene 
italijanščine in nemščine za študente in  
študentke UL. 
Vabljeni k prijavi v oktobru prek portala POPR.

Vpis v tečaje slovenščine  
kot drugega in tujega jezika
Termin: oktober 2022 
Kraj: Filozofska fakulteta,  
Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu

Opis: Vabljeni k vpisu na tečaje slovenščine kot 
drugega in tujega jezika za za odrasle ter mladost-
nike in mladostnice Centra za slovenščino kot 
drugi in tuji jezik FF. 
Več informacij na povezavi.

KOLEDAR PRIREDITEV 
Oktober 2022

Vpis v tečaje 34 tujih jezikov
Termin: do 16. oktobra 2022 
Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 
Ljubljana, in na spletu

Opis: Vabljeni k vpisu na tečaje 34 klasičnih in 
sodobnih jezikov, ki jih za študente in študentke 
ter druge udeležence in udeleženke razpisuje 
Center za izobraževanje FF. 
Več informacij na povezavi.

Brezplačni tečaji  
izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, 
ponedeljek ob 19.00 
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana

Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri 
za indoevropsko primerjalno jezikoslovje 
Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje 
potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih 
jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal 
pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški 
uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v 
predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 
2022/23), in sicer 
• med 17. oktobrom in 21. novembrom stara 

perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
• med 5. decembrom in 13. februarjem 

gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
• med 20. februarjem in 20. marcem  

hetitščina (asist. Luka Brenko), 
• med 3. aprilom in 15. majem stara 

angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 
Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom 
tečaja oglasijo predavateljema po elektronski 
pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka 
Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Slovanska bralna značka
Termin: 19. oktober–14. december 2022  
Kraj: predavalnica 209c Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu 

Opis: Čtivo Slovanske bralne značke 2022/23 
je e-antologija Človek živali in žival človeku v 
sodobni slovanski poeziji. Vabljeni, da se ob 
sredah med 19. in 20. uro udeležite srečanj z 
avtorji in avtoricami izbora pesmi ter prevajalci  
in prevajalkami.
Več informacij na povezavi.

Natečaj za promocijski plakat 
na temo učenja tujih jezikov
Termin: do 20. novembra 2022 
Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 
Ljubljana, in na spletu

Opis: Učenci in učenke ter dijaki in dijakinje 
so do 20. novembra vabljeni k sodelovanju pri 
natečaju Oddelka za germanistiko z nederlandis-
tiko in skandinavistiko za najbolj izviren plakat, 
namenjen promociji učenja različnih tujih jezikov. 
Najbolj izvirne plakate bodo nagradili in v decem-
bru razstavili na fakulteti, interaktivne plakate pa 
na socialnih omrežjih.  
Več informacij na povezavi.

Slavnostna otvoritev študija 
portugalskega jezika in 
književnosti 
Termin: 4. oktober 2022 ob 13.00 
Kraj: dvorana Tria Lorenz Akademije  
za glasbo UL, Kongresni trg 1, Ljubljana

Opis: Slavnostni dogodek ob otvoritvi študija 
portugalskega jezika in književnosti na Filozofski 
fakulteti UL. Častni pokrovitelj prireditve je  
predsednik RS Borut Pahor. 

Prireditev ob podelitvi  
nemške književne nagrade
Termin: 13. oktober 2022 ob 18.00 
Kraj: Modra soba, Filozofska fakulteta, 
Aškerčeva 2, Ljubljana

Opis: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko 
in skandinavistiko vabi na prireditev „Wer gewinnt 
den Deutschen Buchpreis?“ (slov. Kdo bo prejel 
nemško književno nagrado?). Ekipa bralcev in 
bralk bo podala pregled nominiranih del, vsi 
prisotni pa bodo lahko podali mnenje, katero od 
del bo 17. oktobra prejelo nagrado Združenja 
nemških založnikov in knjigarnarjev. Nagrada 
za vsak pravilen glas bo izvod zmagovalnega 
književnega dela.

Prevajalske delavnice
Termin: 14. oktober 2022 ob 10.30 
Kraj: predavalnica 3-Tobačna,  
Tobačna ulica 5, Ljubljana

Opis: Oddelek za romanske jezike in književnosti 
v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 
pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled 
na prevajanje italijanskih literarnih besedil 
prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. 
Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili 
pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo 
seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega 
opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konk-
retnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v 
smeri teorije. Delovni jezik srečanj bo slovenski, 
vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj 
tudi dobro znanje italijanskega jezika. 
Več informacij na povezavi.

Gostujoči predavanji
Termin: 17. in 21. oktober 2022 
Kraj: predavalnici 325 in 6 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana

Opis: Madžarski lektorat Oddelka za primerjalno 
in splošno jezikoslovje v oktobru vabi na preda-
vanji dr. Mónike Dóla, gostujoče predavateljice, 
profesorice Inštituta za madžarsko jezikoslovje 
in književnost s Filozofske fakultete na Univerzi 
v Pécsu.
Več informacij v vabilu. 
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